MEZZO MONTE VALPOLICELLA
Årgån g 2020
Art. n r 75015
Pris 99 kr
Storlek 750 ml
Producen t Antiche Terre Venete
Ursprun g Veneto, Italien
V arukategori Röda viner
Certifierin g Ekologiskt
Hållbarh et Klimatsmartare förpackning

Förslutn in g Naturkork
Druvor Corvina 80%, Rondinella 20%
Alkoh olh alt 12,5%
Totalsyra 5,6 g/l
R estsocker 6 g/l
Sortimen t Systembolagets fasta

Karaktär Precis enligt förväntan, är det här ett lättdrucket och friskt vin med en utsökt
körsbärsfruktighet, en fint kryddig nyans av pinje och en lätt till knappt medelfyllig kropp med silkig
frukt, fint balanserad fruktsyra och len strävhet.
Tillverkn in g Druvorna skördas i mitten av september, de sorteras och avstjälkas sedan och krossas
lätt. Därefter följer jäsning vid 25 grader i ståltankar med en dryg veckas skalkontakt, följt av malolaktisk
jäsning och lagring i tankar fram till våren då det buteljeras.
Passar till Vill man bara dricka ett gott rött vin utan något till, då är det så här det ska smaka. Samtidigt
är det också det perfekta röda vinet till charkuterier av olika slag, till både milda och lagrade ostar och till
de flesta typer av pasta- och risrätter med allt från tomatsåser, raguer av lamm och vildsvin eller bara
grönsaksrätter, allt detta gärna med inslag av Medelhavsländernas örtträdgård. Såklart fungerar det
också bra till grillad fisk och grillat kött. Men stå gärna över de smakrikaste rätterna. Servera vinet svalt
vid cirka 16-18 grader. Det är inget vin man behöver lagra, det här dricker man genast.

Om producenten
ANTICHE TERRE VENETE

I början av 1900-talet började Vittorio Sancassani odla vin i den vackra dalgången Valpolicella i Veneto. På den här tiden talade ingen om vare sig
amaronevinet eller ripasso (som ännu inte var påkommet), istället gjordes traditionella röda viner av de lokala druvsorterna.
Ett sekel senare är det alltjämt en liten familjefirma, idag med 50 hektar stora vingårdar. Den drivs i tredje generation av Luciano Sancassani, som på
2000-talet har konverterat vingårdarna till ekologiska, breddat vinportföljen och lyft firman till ett mycket gott renommé.
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